
 

1                         Universitas Pelita Harapan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan 

awal mula terjadinya diplomasi budaya Indonesia di Korea Selatan. Selain itu, 

penulis akan menjelaskan identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam hubungan internasional pasti ada hubungan bilateral dan diplomasi 

antar negara. Sama halnya dengan hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang 

telah membuka hubungan konsuler sejak tahun 1966 dan kemudian 

meningkatkan hubungan diplomatiknya pada tahun 1973 (Kemlu RI, n.d.). Pada 

tahun 1966, hubungan konsuler Indonesia dan Korea Selatan berupa Konsulat 

Jenderal, sedangkan pada tahun 1973, hubungan tersebut sudah ditingkatkan 

menjadi Kedutaan Besar. Pada tahun 1974, Letnan Jenderal Tentara Nasional 

Indonesia (Letjen TNI) Sarwo Edhie Wibowo ditunjuk sebagai Duta Besar luar 

biasa dan berkuasa penuh. 

Langkah selanjutnya, kedua negara terus berupaya meningkatkan hubungan 

dan kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral. Hubungan dan 

kerja sama bilateral memasuki babak baru dalam kemitraan strategis pada tahun 

2006 dengan ditandatanganinya "Joint Declaration on Strategic Partnership to 



2 
 

Universitas Pelita Harapan 

Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the 

Republic of Korea". Dalam kemitraan strategis yang baru ini terdapat 3 pilar 

kerjasama yang meliputi kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, 

dan kerjasama sosial budaya. Joint Declaration ini mendorong kedua negara 

untuk mempererat persahabatan dan menciptakan kerjasama yang lebih konkrit. 

Sejumlah kunjungan penting dari Indonesia ke Korea Selatan terjalin baik dari 

pemerintah Indonesia maupun dari badan legislatif Indonesia.  

Yang Seung-Yoon (2005) dalam bukunya yang berjudul 40 Tahun 

Hubungan Indonesia – Korea Selatan menyatakan bahwa hubungan kedua 

negara telah berjalan selama lebih dari tiga dasawarsa sejak kedua negara 

menandatangani persetujuan pembukaan diplomatik kenegaraan tingkat 

konsuler tahun 1966. Hubungan kerjasama kedua negara ini selanjutnya disebut 

sebagai hubungan bilateral bersifat ketergantungan horizontal (interdependensi).  

Menurut Yang Seung-Yoon (2005 : 3), ada dua alasan yang dikemukakan 

mengapa konsep hubungan saling ketergantungan horizontal atau 

interdependensi ini diberikan yakni yang pertama adalah karena konsep ini 

memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penelitian yang lebih luas dan 

bervariasi tentang hubungan internasional. Yang kedua adalah karena untuk 

dapat menganalisa hubungan saling ketergantungan antara negara – negara 

berkembang, akan lebih berguna bila digunakan konsep yang lebih luas dan 

leluasa. 
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Istilah saling ketergantungan horizontal (interdependensi) digunakan untuk 

menggambarkan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya efek dan pengaruh 

timbal balik antara beberapa negara yang berhubungan dekat melalui saluran 

komunikasi dan transaksi (Seung-Yoon, 2005). Indonesia beberapa kali 

memanfaatkan kerjasama ini untuk mempromosikan kebudayaannya melalui 

beberapa acara besar di Korea Selatan.  

Acara yang diikuti oleh Indonesia adalah Korea Travel Fair, Hi Seoul, 

Busan Travel Fair, dan Busan Film Festival (Kemlu RI, n.d.). Selain itu, 

Kementerian Luar Negeri juga mengadakan program Beasiswa Budaya 

Indonesia yang bertujuan untuk lebih mengenalkan seni budaya Indonesia 

kepada generasi muda Korea Selatan. 

Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara yang berada di benua 

Asia yang memiliki banyak kawasan yang beragam dan tidak dapat 

digeneralisasi begitu saja. Indonesia dengan kurang lebih 700 kelompok etnis 

dengan bahasa dan tradisi yang berbeda – beda merupakan sebuah negara yang 

kaya akan kebudayaan. Dalam hal saling ketergantungan ini, penulis melihat 

bahwa hubungan bilateral dalam bidang diplomasi kebudayaan yang dilakukan 

Indonesia dengan Korea Selatan kemudian menciptakan suatu keadaan yang 

asimetris.  

Dalam melakukan diplomasi, negara Indonesia harus mempunyai struktur 

insitusi yang jelas baik meliputi pemerintahan maupun swasta. Kejelasan 

mengenai struktur ini dapat menghindarkan adanya tumpang tindih 

kewenangan dan aktivitas dengan institusi lainnya. Menurut Rachmawati 
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(2016), diplomasi publik meliputi diplomasi kebudayaan yang dilakukan 

pemerintah Indonesia mulai berjalan pada tahun 2002, namun belum banyak 

akademisi yang melakukan riset terhadap hal ini baik secara konseptual maupun 

secara praktis.  

Diplomasi publik yang dilakukan pemerintah Indonesia masih berada dalam 

proses dan tujuan diplomasi publik dan aktivitas yang dilakukan masih 

ditemukan adanya gap. Lahirnya diplomasi publik negara Indonesia tidak 

terlepas dari usaha Menteri Luar Negeri saat itu, Hasan Wirajuda yang ingin 

meningkatkan kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (Rachmawati, 2016). 

Hal ini diapresiasi oleh peneliti CSIS, Rizal Sukma dan peneliti LIPI, DR. 

Dewi Fortuna Anwar (Rachmawati, 2016). Promosi kebudayaan yang 

dilakukan pemerintah Indonesia di Korea Selatan dilakukan oleh Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di Seoul. Pemerintah Indonesia memberikan 

kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat) maupun NGOs (Non-Governmental Organizations) yang 

bertujuan untuk menstimulasi, mendorong, atau memotivasi diplomasi publik 

yang dilakukan.  

Hal ini kemudian diwujudkan ke dalam program diplomasi publik yang 

merupakan kerjasama antara pemerintah dan publik maupun perwakilannya di 

luar negeri. Diplomasi publik cenderung berfokus pada mempromosikan 

gagasan dan nilai satu masyarakat ke masyarakat melalui program dan 

informasi budaya.  
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Menurut Bound, Briggs, Holden, dan Jones (2017), diplomasi kebudayaan 

adalah pasak atau dasar dari diplomasi publik, baik bagi aktivitas kebudayaan 

dimana ide negara dapat direpresentasikan. Diplomasi budaya membuat 

keamanan nasional menjadi lebih baik, luas, dan dalam keadaan berkelanjutan. 

Namun, diplomasi budaya tidak semata – mata didorong oleh idealisme saling 

pengertian.  

Dalam 4th International Conference Humanities, Social Sciences and 

Education (2017) di Dubai menunjukkan sebuah perkembangan baru. 

Perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran dalam kebijakan budaya 

untuk memahami budaya sebagai sumber daya. Ini adalah tentang aktivitas 

untuk mempromosikan dan mengenalkan budaya satu negara untuk mendukung 

kebijakan luar negeri atau tujuan diplomasinya. Tujuan dari dilakukannya 

diplomasi ini adalah pembentukan citra negara. Keunggulan seni, sosial, budaya 

yang beragam yang tidak dimiliki negara lain inilah yang menjadi salah satu 

kekuatan Indonesia dan merupakan daya saing yang kuat. 

Berbagai acara dan kegiatan kemudian diselenggarakan oleh Kementerian 

Luar Negeri yang merupakan upaya mereka dalam menampilkan citra Indonesia 

yang baru sebagai negara yang moderat, demokratis, dan progresif. Pada 

pelaksanannya, kegiatan diplomasi telah dipusatkan pada kegiatan yang 

berupaya menyampaikan “pesan” mengenai “siapa” Indonesia. Contohnya 

seperti film Aceh Reborn: A Potret of Recovery dan film “Politik Luar Negeri 

Bebas Aktif dari Massa ke Massa” (Rachmawati, 2016) merupakan bentuk 

diplomasi publik untuk memberikan informasi mengenai citra Indonesia. 
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Selain itu, diplomasi publik juga dilakukan dengan mengundang jurnalis 

dari luar negeri untuk datang dan meliput kegiatan maupun negara Indonesia 

secara keseluruhan. Kegiatan ini dinamakan Journalist Visit Program (VJP) 

yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2006. Adapula penyelanggaraan Bali 

Democracy Forum (BDF) yang telah dilakukan semenjak tahun 2008. 

Dalam melakukan promosi diplomasi kebudayaan di Korea Selatan, 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul bekerjasama dengan Falkutas Seni 

Rupa IKJ (Institut Kesenian Jakarta) untuk menyelenggarakan kegiatan 

pameran seni tanggal 28 Juni 2013 – 21 Juli 2013. Pameran ini diadakan di 

Seoul dengan melibatkan 13 seniman dan 22 karya seniman Indonesia. 

Pembangunan rumah tradisional Indonesia di Cheongtae-san Recreation Forest 

pada tahun 2009 merupakan salah satu upaya Indonesia untuk memperkenalkan 

kebudayaannya. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Malam Sambat Kaban 

dan Menteri Kehutanan Korea Selatan, Chung Kwang-Soo meresmikan 

pembangunan rumah tradisional ini. 

Pemerintah Indonesia menyadari akan minat dan ketertarikan publik Korea 

Selatan akan kebudayaan Indonesia menyelenggarakan promosi pariwisata di 

Suwon, Korea Selatan tanggal 28 Mei 2016 dan 29 Mei 2016. Dalam acara ini, 

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia turut membawa tim penari dan alat 

musik tradisional Sasando dari Kupang dan Sape dari Kalimantan Barat. 

Promosi ini dilakukan di pusat perbelanjaan modern, Lotte Mart Suwon yang 

didukung oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan Indonesia. 

Dengan diadakannya acara ini, maka publik Korea Selatan akan semakin 
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mengenal budaya Indonesia yang belum pernah dilihat sebelumnya. Termasuk 

di dalamnya adalah alat musik tradisional Indonesia yang mungkin belum 

pernah dipertunjukan di Korea Selatan. 

Budaya Indonesia lainnya yang diperkenalkan pemerintah Indonesia di 

Korea Selatan adalah dangdut, sebagai musik tradisional Indonesia. Acara ini 

dinamakan I-KO (Indonesia Korea) Carnival yang dilaksanakan di Olympic 

Stadium Gym Arena, Seoul tanggal 7 Juli 2018 – 8 Juli 2018. Tujuan dari acara 

ini adalah melepas kerinduan para diaspora Indonesia yang ada di Korea Selatan. 

Menyadari kepentingan kita bersama dalam melakukan diplomasi budaya maka 

kita harus turut serta dalam melakukan diplomasi budaya Indonesia di Korea 

Selatan. Ajang ini merupakan salah satu wadah yang bisa memperkenalkan 

kebudayaan Indonesia di Korea Selatan. 

Yang Seung-Yoon dan Mochtar Mas’oed (2014) menyatakan bahwa Korea 

Selatan telah menyadari pentingnya memperluas pasar luar negeri untuk 

mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Cara yang dilakukan Korea 

Selatan salah satunya adalah melalui diplomasi budaya. Indonesia yang unggul 

dalam hal sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar yang luas dan aktif dapat 

melengkapi keunggulan Korea Selatan dalam hal modal dan teknologi yang 

memadai, maupun sebaliknya.  
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Korea Selatan melakukan kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik 

Indonesia di Seoul dan Hansae Yes 24 Foundation untuk menyeleggarakan 

kegiatan “Batik, The Soul of Indonesia” pada tanggal 22 Juni 2016 – 27 Juni 

2016. Dalam kegiatan tersebut, ada pameran dari 30 kain batik seniman 

Indonesia dan beberapa koleksi batik kontemporer yang dimiliki Museum 

Tekstil Indonesia. 

Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul menyelenggarakan 

kegiatan yang bertajuk “Bridging the Unbridgeable: Changing Paradigms in 

Malay – Indonesia Studies” yang melibatkan 45 peneliti dan dosen dari 

Indonesia dan 125 pengajar dan dosen dari berbagai negara seperti Singapura, 

Malaysia, China, dan Jepang. Acara ini dilakukan oleh Hankuk University yang 

bertujuan untuk memperingati 50 tahun berdirinya Departemen Malay – 

Indonesia HUFS. Acara ini memperkenalkan tarian tradisional Indonesia 

seperti Tari Topeng, Tari Gatotkaca, Tari Jaipong, Tari Saman, dan Tari Saudati.  

Pada tahun 2018 ini, Korea Selatan menyelenggarakan Korea World Travel 

Fair dan mengangkat 12 orang perwakilan / representatif dari beberapa negara 

untuk menjadi duta pariwisata yang mewakili negara masing – masing di Korea 

Selatan. Namun, kali ini Indonesia tidak ikut serta dalam pameran yang 

dilakukan Korea World Travel Fair. Pada acaranya kali ini, perwakilan 

Indonesia yang ditunjuk untuk mempromosikan budaya Indonesia oleh 

pemerintah Korea Selatan adalah Yannie Kim.  
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Hal yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia melalui kerjasama bilateral 

ini adalah apakah kerjasama diplomasi kebudayaan antara kedua negara ini 

berlangsung secara saling menguntungkan? Karena mendukung dan melakukan 

promosi dengan proposisi yang sama dalam kegiatan kebudayaan harus dilihat 

sebagai aspek penting dalam diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia di 

Korea Selatan. Kenyataan bahwa diplomasi budaya memberikan efek saling 

ketergantungan di antara kedua negara menunjukan perlunya upaya besar dalam 

melaksanakan promosi kebudayaan negara pengirim ke negara penerima.  

Selain itu, yang menjadi sorotan dan perlu diperhatikan Indonesia adalah 

bagaimana perkembangan budaya Indonesia di Korea Selatan dengan adanya 

kerjasama bilateral antara kedua negara ini. Korea Selatan yang mulai 

memperkenalkan kebudayaan Indonesia di Korea Selatan membuat penulis 

ingin mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai Korea Selatan dengan 

melakukan diplomasi kebudayaan Indonesia.  

Promosi kebudayaan Indonesia di Korea Selatan yang dilakukan oleh 

pemerintah baik melalui perwakilannya maupun organisasi lainnya telah 

berjalan semenjak didirikannya bidang diplomasi kebudayaan. Selama ini 

pemberitaan dan pelaksanaan acara promosi kebudayaan Indonesia di Korea 

Selatan juga tidak lepas dari bantuan pemerintah Korea Selatan. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana diplomasi budaya 

Indonesia berkembang di Korea Selatan sejak tahun 2002 sampai sekarang. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Diplomasi kebudayaan Indonesia yang dilakukan pemerintah Indonesia di 

Korea Selatan terkadang tidak maksimal dikarenakan ada beberapa assestment 

yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Adapula MOU (Memorandum of 

Understanding) antara kementerian terkait di Indonesia yang tidak berjaan 

optimal. Pemerintah Korea Selatan juga mengangkat Brand Ambassador untuk 

melakukan promosi kebudayaan Indonesia di Korea Selatan. Berdasarkan 

uraian yang penulis utarakan pada bagian latar belakang, maka pertanyaan 

penelitian yang harus dijawab penulis dalam tesis ini adalah : 

1. Apa saja strategi dan implementasi diplomasi budaya negara Indonesia 

yang selama ini dilakukan di Korea Selatan? 

2. Tujuan apa yang ingin dicapai negara Korea Selatan dalam kegiatan 

mempromosikan budaya lain termasuk budaya Indonesia? 

3. Apa perbedaan promosi diplomasi kebudayaan Indonesia di Korea 

Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan yang dilakukan 

oleh pemerintah Korea Selatan? 

 

Penulis kemudian membatasi permasalahan menggunakan periode untuk 

dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Penulis menentukan periode 

awal yang diambil dalam penelitian ini adalah saat Indonesia mulai melakukan 

diplomasi kebudayaan yakni pada tahun 2002 sampai dengan saat ini pada tahun 

2018. Berbagai usaha dilakukan pemerintah Indonesia baik melalui 

perwakilannya ataupun oleh pemerintahan dalam melakukan diplomasi budaya 
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Indonesia di Korea Selatan dan juga pemerintahan Korea Selatan yang juga 

melakukan promosi kebudayaan Indonesia. Keputusan pemerintahan Korea 

Selatan untuk mempromosikan kebudayaan negara lain tidak terlepas dari usaha 

negara ini untuk menunjukan eksistensinya sebagai negara yang mampu untuk 

melakukan diplomasi kebudayaan (soft power) dengan baik.  

Dengan mengangkat beberapa orang untuk menjadi perwakilan negara 

mereka masing – masing untuk melakukan promosi budaya mereka merupakan 

salah satu usaha Korea Selatan untuk mengukuhkan negaranya sebagai negara 

yang terbuka akan kebudayaan dari negara lain. Termasuk di dalamnya budaya 

Indonesia yang pada tahun ini mendapatkan ambassador yang ditunjuk oleh 

Korea World Travel Fair 2018.  

Ada pula stasiun penyiaran terbesar di Korea Selatan menggunakan Bahasa 

Indonesia dalam siarannya. Hal ini menjadi pertimbangan bagi negara 

Indonesia melalui perwakilannya di Korea Selatan untuk kembali melihat 

sejauh mana implementasi promosi kebudayaan pemerintahannya di Korea 

Selatan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memberikan jawaban dan 

penjelasan mengenai bagaimana diplomasi kebudayaan sebuah negara dapat 

mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilihat melalui strategi 

maupun implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia di Korea Selatan. 
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Selain itu, penulis juga ingin menemukan tujuan negara Korea Selatan dalam 

usahanya melakukan diplomasi kebudayaan Indonesia. 

Penulis akan membandingkan promosi diplomasi kebudayaan Indonesia di 

Korea Selatan antara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui 

perwakilannya dengan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Sejauh 

mana perkembangan diplomasi budaya Indonesia berpengaruh di Korea Selatan 

dan seperti apa hasil dari diplomasi budaya Indonesia itu sendiri. 

 

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tesis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada secara akurat dan baik. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan 

antara manfaat akademis dan manfaat praktisnya. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian 

tesis ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan Ilmu 

Hubungan Internasional khususnya konsentrasi hubungan bilateral 

antar negara dalam hal diplomasi budaya. Selain itu penulis juga 

berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i 

lainnya di kemudian hari.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah seluruh tahapan 

penelitian tesis serta hasil penelitian yang diperoleh dapat 

memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan 
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dalam studi hubungan bilateral dalam diplomasi budaya dan 

diharapkan juga pembaca semakin sadar akan pentingnya diplomasi 

budaya yang dilakukan di negara tetangga seiring hal ini merupakan 

aspek dari hubungan bilateral. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam tesis ini berguna untuk mempermudah 

penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang penulis kaji. Hal ini 

ditujukan untuk memberikan gambaran garis besar mengenai setiap bab yang 

dibahas sebagai berikut 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang akan 

menjelaskan secara rinci awal mula dimulainya diplomasi budaya negara 

Indonesia di Korea Selatan dan diplomasi budaya Korea Selatan sendiri 

dalam promosi budaya, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian 

ini. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam bab ini dijelaskan dengan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran 

yang berdasarkan sumber serta landasan dari hasil penelitian terdahulu, 
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serta hasil sumber yang telah didapatkan. Serta meninjau teori secara tajam 

menggunakan sumber yang terkait dengan penelitian yang dibuat. Hal ini 

dilakukan sehingga nanti akan terlihat bahwa pemilihan teori dan kasus 

menjadi relevan. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, dijelaskan melalui pendekatan penelitian dan penjelasan 

pemilihan metode melalui metode kualitatif deskriptif serta data – data yang 

didapatkan terkait penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga 

dijabarkan untuk menjelaskan sebuah penjelasan yang akurat dan cermat 

mengenai bagaimana data tersebut dikumpulkan. 

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV akan dijelaskan mengenai hasil dan analisis penulis untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di bab I.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

penulis dan saran yang penulis berikan bagi permasalahan ini. 

 

Selanjutnya pada Bab II, penulis akan membahas mengenai kajian pustaka dan 

kerangka teori dalam penelitian ini. Penulis juga membuat model analisis untuk 

membantu dalam memahami penelitian ini. 




